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Garantibeløp fra elever utenfor EU/EØS-området
Folkehøgskolerådet viser til tidligere rundskriv vedrørende garantibeløp fra elever
utenfor EU/EØS-området. Folkehøgskolerådet vil med dette orientere skolene om at
elever som kommer fra land utenom EU/EØS-området, i tråd med tidligere rundskriv,
skal stille en garanti lik 140 % av «minstebeløpet» som et av kriteriene for å få
oppholdstillatelse til å gå på folkehøgskole.
Folkehøgskolerådet har tidligere sendt ut orientering om at videreførte tall for kost og
losji for skoleåret 2022/2023 vil være på 78 544 kroner. 140 % av dette er 109 962
kroner.
For alle elever utenom EU/EØS-området vil garantibeløpet for skoleåret
2022/2023 da være på 109 962 kroner.
Folkehøgskolerådet viser for øvrig til informasjon på UDI sin nettside «Studietillatelse» og
avsnittet «Folkehøgskole» https://www.udi.no/skal-soke/studier1/studier/
Elever fra EU/EØS (Østerike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkika, Estland, Litauen, Latvia, Frankrike, Tyskland, Hellas,
Ungarn, Irland, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Romania)

er ikke omfattet av kravet om garantibeløp, men de må registrere seg.
Se informasjon for elever fra EU/EØS på UDIs hjemmeside: https://www.udi.no/skal-soke/oppholdetter-eueos-regelverket/student-som-er-eueos-borger/?resetguide=1
Elever fra de øvrige nordiske landene behandles på samme måte som norske elever.
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Subsistence Guarantee from Students outside the EU/EEA Area - 2022/2023
The Folk High School Council (Folkehøgskolerådet) is following up its previous memorandums
concerning the subsistence (financial management) guarantee (deposit) from students from outside
the EU/EEA area. The Council wishes to inform the folk high schools that students outside the
EU/EEA area, as outlined in previous memorandums, are required to document a financial
subsistence guarantee, amounting to140 per cent of the “room-and-board minimum fee” as a
condition to be granted a residence permit to attend a folk high school in Norway.
Earlier, the Council distributed information that the updated room-and-board fee for the school
year 2022/2023 will be NOK 78 544. 140 % of this is NOK 109 962.
For all students from outside the EU/EEA area the required guarantee amount for the coming school
year will be NOK 109 962.
Further information may be found on the website of the Norwegian Directorate of Immigration (UDI)
in the section “Folk high schools”:
https://www.udi.no/en/want-to-apply/studies/studietillatelse/?c=gbr
For students from inside the EU/EEA area (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia,
Lithuania, Latvia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, the Netherlands,
Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Rumania) the requirement for a subsistence guarantee does not

apply, but they have to register.
Please see information for students from the EU/EEA on the UDIs website: https://www.udi.no/skalsoke/opphold-etter-eueos-regelverket/student-som-er-eueos-borger/?resetguide=1
Students from the other Nordic countries are on an equal basis with Norwegian students.
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